
ПРОТОКОЛ № 5
засідання ректорату ЛНАМ

від  1.09. 017
Порядок денний:
1. Про пере едення на з ільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Присутні: Одрехі ський В.В., Ш афран P.C., Яці  P.M., Кусько Г.Д., Студницький P.O., 
Ш умський І.П., Ш магало Р.Т., Марко ич К.П., Ш укатка Н.Й., Рудник Л.М., Бундз. P.O., Прус Ю.

1 .СЛУХАЛИ:
Ш афран P.C. Про службо е подання декана факультету Дизайн Студницького P.O. щодо 
 ідраху ання студентки Вереєменко М.О., 1-го року на чання ОР «Магістр», бюджетної форми 
на чання. Про  ідсутність претенденті  на зміну форми фінансу ання на факультеті Дизайн та 
про з ернення   МОН з клопотанням щодо пере едення даного місця на іншу спеціальність. Про 
 изначення згідно рейтингу студенті , яким можна змінити форму фінансу ання.
Голосування: щодо звернення в МОН з клопотанням щодо дозволу перерозподілу
бюджетних місць між спеціальностями.

«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Звернутися в МОН з клопотанням
дозволити переведення звільненого бюджетного місця з 1 курсу освітнього рівня «магістр»
спеціальність 0   Дизайн на 1 курс освітнього рівня «магістр» спеціальності 0 8
М енеджмент соціокультурної діяльності для претендента 1-го року навчання освітнього
рівня «магістр», платної форми навчання, з найвищим рейтингом конкурсного балу.

Ш афран P.C. Про службо е подання декана факультету ОМіР Шумського І.П. щодо зміни 
форми фінансу ання Мокрушиній М арії Костянтині ні, студентці 1-го курсу денної форми за ОР 
«Бакала р» кафедри МЖ (платна форма) у з ’язку з  ідраху анням студентки 1-го курсу кафедри 
М Ж  Скоропад A.C.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Враховуючи найвищий конкурсний бал
рекомендувати зміну форми фінансування Мокрушиній М арії Костянтинівні, студентці 1-
го курсу денної форми за ОР «Бакалавр» кафедри МЖ.

Ш афран P.C. Про службо е подання декана факультету ДГТМ Кусько Г.Д. щодо пере едення 
студентки IV- курсу кафедри ХС О од Анастасії Володимирі ни на з ільнене бюджетне місце 
(рейтинг 79,9)  ідрахо аної за  ласним бажанням студентки IV- курсу кафедри ХТ Добриніної 
Анни Юрії ни.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Рекомендувати переведення студентки IV-
курсу кафедри ХС Овод Анастасії Володимирівни на звільнене бюджетне місце.



Одрехів ький В.В. Про служ ове подання відповідального секретаря ПК Кусько Г.Д. щодо 
зміни форми фінансування студентки 1-го курсу ОР «Бакалавр», факультету ІТМ, кафедри історії 
і теорії мистецтва Jleyc Анни-Валерії Романівни у відповідності з додатково виділеними місцями 
державного замовлення. Конкурсний  ал при вступі — 165,135.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Змінити форму фінан ування  тудентки 1-
го кур у ОР «Бакалавр», факультету ІТМ, кафедри і торії і теорії ми тецтва Леу  Анни-
Валерії Романівни у відповідно ті з додатково виділеними мі цями державного замовлення.

Ш афран P.C. Зачитала служ ове подання відповідального секретаря ПК ЛНАМ  Кусько Г.Д. 
щодо рекомендації для зміни форми фінансування студентки 1-го курсу ОР «Бакалавр», 
факультету Дизайн, кафедри графічного дизайну Масливець Анни-Ванесси Михайлівни, рейтинг 

конкурсного  алу складає 180,083.

Голо ування: «ЗА» - одноголо но

УХВАЛИЛИ: Враховуючи ви окий конкур ний бал відповідно до рейтингу рекомендувати
зміну форми фінан ування  тудентки 1-го кур у ОР «Бакалавр», факультету Дизайн,
кафедри графічного дизайну Ма ливець Анни-Ване  и Михайлівни.
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